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Antecedents
El present document respon a la petició de l’elaboració d’un Pla d’organització bàsic
per l’escola el proper mes de setembre i un Protocol de Prevenció i Control de la
Infecció per la COVID-19, com a preparació per la reobertura dels centres educatius el
curs 21/22.
L’escola Betlem ha elaborat aquest pla i les recomanacions que n’emanen, basant-se
en la documentació elaborada per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: d’acord amb el Pla d’actuació
per a centres educatius en el marc de la pandèmia pel curs 2021-2022 i d’acord amb
les Instruccions per al desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels
centres educatius.
La informació i les recomanacions pretenen facilitar la implementació de mesures de
prevenció, de control i traçabilitat de la infecció en els diferents escenaris que ens
podem trobar durant el curs escolar 2021/22.

Introducció
El resultat d’aquest pla, definit per la fase la situació de pandèmia i seguint les
instruccions definides per Departament d’Educació de la Generalitat, són tres
documents principals i diversos annexes que es detallen al final d’aquest mateix
document:
D’una banda, les recomanacions que s’especifiquen en el present document,
que van més enllà del protocol definit purament vinculat a prevenció i control
infecciós, però que tenen la finalitat de facilitar la implementació de totes les
mesures definides en aquest plaper tal de potenciar-ne el seu resultat final.
D’altra banda, el El Pla d’organització bàsic del Centre que contempla diferents
escenaris i incorpora les mesures que els documents específics emesos per les
autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
I finalment les mesures específiques definides en el document Annex 1 per tal
de facilitar-ne el coneixement i el seguiment de la implementació de dites
mesures, per part de les persones responsables.
És important que tot el personal escolar (docents, personal administratiu, personal de
neteja, alumnat i pares o mares ), tinguin accés a aquesta documentació per afavorirne la divulgació i acceptació per part de tota la comunitat escolar. Per aquest motiu es
farà públic a la web de l’escola i s’informarà per mail a tota la comunitat escolar.

Finalitat
Acomplir els objectius que el Departament d’Educació planteja pel proper curs:
1. Educació presencial segura.
2. Mesures de control de la pandèmia.
3. Traçabilitat.
4. Planificació dels diferents escenaris que poden esdevenir durant el curs 20212022.

Dates d’aplicació del pla
A partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització del curs escolar 21/22.

Organització del centre
1. ALUMNAT

1.1. Criteris generals
L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui
possible també els docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible.
En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.
El departament proposa organitzar grups de convivència estables per a poder
fer la traçabilitat i evitar els contagis. A Educació Maternal i Infantil els grups
són estables així com professorat que imparteix les classes.
Els espais es preveu que seran sempre els mateixos.
Es prioritzarà respectar al màxim els grups estables, els espais destinats a cada
grup i que el professorat que estigui amb un grup sigui el mínim possible.

1.2. Requisits per a poder venir a l’escola
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14
dies anteriors.
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de
risc per a la CovID-19:
Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies han de presentar el primer dia de retorn a l’escola una declaració
responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles
compleixen els requisits per assistir a l’escola. També han d'informar de l'aparició de
qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret
amb l’escola davant de qualsevol incidència durant l’horari escolar.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles. Recomanem que
els prenguin la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que el
fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19,
no podrà assistir al centre.

2. PERSONAL DEL CENTRE (PROFESSORAT I PERSONAL DE SERVEIS)
2.1 Condicions del personal per participar en les activitats presencials a partir de
setembre
El centre ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme. Tot
els docents i personal d’administració i serveis han realitzat un curs de formació de
prevenció i control de la infecció.
Les direcció ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de
COVID19.
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la
declaració responsable per a poder venir a treballar.

3. ESPAIS I GRUPS
3.1. Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat
El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests
seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de
contagi.

L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui
possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible.
En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.
1. La mesura bàsica de referència és 1,5 m2 per alumne.
2. En el cas d’espais comuns que permetin l’ocupació per més d’un grup
d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
3. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els
1,5 m2 per alumne, caldrà adequar l’ocupació.
4. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup:
Aula grup, aula de psicomotricitat, aula d’informàtica, aules específiques i/o
complementàries, biblioteca i menjador.
5. Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser utilitzades només per a grups
de tutoria reduïts

3.2 Distribució d’aules i grups d’alumnes
DISTRIBUCIÓ D'AULES
ESCENARI A

CURS

AULA

PATI

MENJADOR

ENTRADA SORTIDA

MIGDIADA

P0

P0

Maternal

P0

Principal

Principal
(P1)

P1

P1

P1

Maternal

P2

Principal

Principal
(P1)

P1

P2

P2

Maternal

P2

Principal

Principal
(P1)

P1

P3

P3

P3

P2

Principal

Principal
(P2)

P1

P4

P4

P4

P2

P4

P4

__

P5

P5

P5

P2

P5

P5

__

DISTRIBUCIÓ D'AULES
ESCENARI B

CURS

AULA

PATI

MENJADOR

ENTRADA

SORTIDA

MIGDIADA

P0

P0

Maternal

Aula P0

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P1

P1

Maternal

P2

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P2

P2

Maternal

P2

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P3 A

P3

P3

P2

Porta
Principal

Principal
(P2)

Aula
desdoblament

P3 B

Aula
desdobla
ment

P3

P2

Porta
Principal

Principal
(P2)

Aula
desdoblament

P4

P4

P4

P2

P4

P4

__

P5

P5

P5

P2

P5

P5

__

DISTRIBUCIÓ D'AULES
ESCENARI C
CURS

AULA

PATI

MENJADOR

ENTRADA

SORTIDA

MIGDIADA

P0

P0

Maternal

P2

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P1

P0

Maternal

P2

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P2

P1

Maternal

P2

Porta
Principal

Principal
(P1)

P1

P3 A

P3

P3

P2

Porta
Principal

Principal
(P2)

Aula
desdoblament

P3 B

Aula
desdoblament

P3

P2

Porta
Principal

Principal
(P2)

Aula
desdoblament

P4

P4

P4

P2

P4

P4

__

P4/P5

P2

P5 (%)

P2

P2

Aula
psicomotricitat

__

P5

P2

P5

P2

P5

P5

__

3.3 Distribució de les zones d’esbarjo
La sortida al pati es farà de manera seqüenciada i en diferents espais.
El pati d’Educació infantil té 500 m2 i, i només podran estar–hi a l’hora 3 grups, però
cada un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la
seva traçabilitat.
Els jocs i les activitats físiques es realitzaran de manera individual o en grups reduïts
per tal de garantir les mesures de distanciament físic.
Sempre que sigui possible, les activitats al pati es duran a terme evitant la franja
horària de major exposició solar, de 12 a 16h.

DISTRIBUCIÓ ZONES D’ESBARJO
ESCENARI A
CURS

PATI

PATI

PATI

PATI

ZONA

ZONA

MATERNAL

P3

P4

P5

GESPA

MENJADOR

P0

X

P1

X

X

P2

X

X
X

P3

X

P4

X

P5

ESCENARI B
CURS

PATI

PATI

PATI

PATI

ZONA

ZONA

MATERNAL

P3

P4

P5

GESPA

MENJADOR

P0

X

P1

X

X

P2

X

X

P3A

X

X

P3B

X

X

P4
P5

X
X

ESCENARI C
CURS

PATI

PATI

PATI

PATI

ZONA

ZONA

MATERNAL

P3

P4

P5

GESPA

MENJADOR

P0

X

P1

X

X

P2

X

X

P3A

X

X

P3B

X

X
X

P4

X

P5

X

P4/P5

3.4 Distribució espais menjador
Hi haurà servei de menjador de càtering.
CURS
P0

EXTERIOR

P0
X

P2

P1

X
(12h)

X
(12h)

P2

X
(12h)

X
(12h)

P3

X
(12h)

X
(12h)

P4

X
(13h)

X
(13h)

P5

X
(13h)

X
(13h)

3.5 Distribució migdiades
ESCENARI A
CURS

P0

P1

P0

X

P1

X

P2

X

AULA
DESDOBLAMENT

X

P3
ESCENARI B/C
CURS

P0

P1

P0

X

P1

X

P2

X

P3A

AULA
DESDOBLAMENT

X

X

P3B

(2 mestres)

Organització d’entrades i sortides
Horaris lectius:
EDUCACIÓ MATERNAL I INFANTIL: De 08:45 a 14:00 i de 15:00 a 17:00
Protocol d’entrades i sortides
Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de
5-10 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i
aprofitant els diferents accessos a les instal·lacions.
Els familiars acompanyen als alumnes a l’escola. És obligatori l’ús de mascareta des de la
porta principal d’accés de la via pública (carrer).
La família haurà de deixar als seus fills i filles al punt de recepció assenyalat per a cada curs i
no es podrà accedir dins el recinte de l’escola.
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.
En el cas excepcional que els familiars hagin d’accedir a la secretaria del centre, hauran de
mantenir la distància de seguretat i fer servir la mampara de seguretat per fer la gestió
necessària.
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora
de les instal·lacions.
Presa de temperatura
Porta principal: 1 mestra encarregada de prendre la temperatura (maternal i P3).
Pati de maternal: 1 mestra encarregada de prendre la temperatura (P4 i P5)
En cas de detectar febre en una alumne/a no es podrà incorporar a l’escola. Per tornar a
reincorporar-se serà OBLIGATORI un certificat metge.
Entrada a l’aula
Maternal i P3: Entraran a l’aula sense sabates
P4 i P5: Es canviaran les sabates a la porta exterior de l’aula.

GRUP

ENTRADA MATÍ

MATERNAL 09:00 accés al
recinte per la
porta petita del
barri i entrant per
la porta principal.

SORTIDA MIGDIA

ENTRADA TARDA

SORTIDA TARDA

12:00 sortida de
l’edifici per la porta
principal i sortida al
carrer per la porta
petita del barri
exterior

13:00
accés
al
recinte per la porta
petita del barri.
Accedir a l´aula per
la porta principal

16:35 sortida de l’edifici
per la porta de l´aula
passant per la porta
principal fins l´exterior

P3

08:55 accés al
recinte per la
porta petita del
barri i entrant per
la porta principal

12:00 sortida de
l’edifici per la porta
principal i sortida
al carrer der la
porta petita del
barri exterior

13:00
accés
al
recinte per la porta
petita del barri.
Accedir a l´aula per
la porta principal.

16:40 sortida de l’edifici
per la porta de l´aula
passant per la porta
principal fins l´exterior.

P4

08:50 accés al
recinte per la
porta petita del
barri passant per
la
zona
del
menjador exterior
i entrada directe
a l´aula per la
porta exterior.

13:00 sortida de
l’edifici per la porta
principal i sortida
al carrer der la
porta petita del
barri exterior

14:00
accés
al
recinte per la porta
petita del barri. Es
queden al pati de P4
amb la resta de grup
classe.

16:45 sortida de l’edifici
per la porta exterior de
l´aula passant per la
zona de menjador fins a
la sortida exterior..

P5

08:45 accés al
recinte per la
porta petita del
barro passant pel
pati de maternal i
entrada directe a
l´aula per la porta
exterior.

13:00 sortida de
l’edifici per la porta
principal i sortida
al carrer der la
porta petita del
barri exterior

14:00
accés
al
recinte per la porta
petita del barri. Es
queden al pati de P5
amb la resta de grup
classe.

16:50 sortida de l’edifici
per la porta exterior de
l´aula passant pel pati
de maternal fins a la
sortida exterior.

SORTIDES MIGDIA
ESCENARI A/B/C
CURS

AULA
PSICOMOTRICITAT

Aula P0

Aula P3

x
(12h)

P0
x
(12h)
x
(12h)

P1
P2

x
(12h)

P3

x
(13h)
x
(13h)

P4
P5

ENTRADES MIGDIA
ESCENARI A/B/C
CURS

PORTA
PRINCIPAL

Maternal

X
(13.00h o 15.00h)

PATI
P4

PATI
P5

x

P3
P4
P5

AULA
DESDOBLAMENT

x
x

Distribució d’espais. Entrades i sortides

Opció A

Maternal
Entrada porta principal (1 mestre entrada)
Aula P1 (1 mestre)
P3
Entrada porta principal (1 mestre entrada)
Aula P2 (1 mestre)
P4
Entrada aula P4 (1 mestre entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal
P5
Entrada aula P5 (1 mestre entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P4/P5: Mestre al pati de Maternal

Distribució d’espais. Entrades i sortides
Opció B

Maternal
Entrada porta principal (1 mestre entrada)
Aula P1 (1 mestre)

P3A / P3B
Entrada porta principal (1 mestre entrada)
Aula P2 (1 mestre)

P4
Entrada aula P4 (1 mestre entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P5
Entrada aula P5 (1 mestre entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P4/P5: Mestre al pati de Maternal

Distribució d’espais. Entrades i sortides

Opció C
Maternal
Entrada porta principal (1 mestra entrada)
Aula P1 (1 mestra)
P3A
Entrada porta principal (1 mestra entrada)
Aula P3A (1 mestra)
P3B
Entrada porta principal (1 mestra entrada)
Aula desdoblament (1 mestra)

P4
Entrada aula P4 (1 mestra entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P5
Entrada aula P5 (1 mestra entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P5/P5
Entrada aula P2 (1 mestra entrada)
Famílies els deixen a la tanca del pati de maternal

P4/P5: Mestra al pati de Maternal

Equip organitzatiu Covid-19
L’escola designarà un responsable com a persona de referència per a vetllar per la seguretat,
manteniment de les mesures establertes, de la normativa, informació i senyalització, així com
de dur a terme el protocol establert en cas de necessitat.

Responsable:

Carolina Varas Duran

Responsable Maternal:

Gemma Manzanares Pérez

Responsable Infantil:

Helena Gimenez Bayà

Responsable Serveis:

Eva Quintana

Difusió del pla
El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.
La direcció n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre.
Per tal de garantir la implementació de mesures de prevenció, mitigació i seguretat, és
essencial que aquestes siguin conegudes i acceptades per tota la comunitat escolar,
per tant, informarem tota la comunitat mitjançant un escrit per tal donar-les a
conèixer i promoure’n la seva acceptació.
Volem establir un enfoc de canvi cultural més que d’establiment de mesures de
seguretat, per evitar que s’entenguin com una imposició i crear sentiment de por. Cal
reforçar el missatge que són mesures temporals i necessàries per protegir als més
vulnerables i contenir l’epidèmia el més aviat possible.

En aquest sentit, cal:
Informar les famílies dels alumnes de les mesures que l’escola implementarà i
demanar la seva cooperació i participació. Davant d’un cas sospitós, personal i
alumnat hauria de romandre a casa i notificar-ho a l’escola.
Explicar a l’alumnat els motius de les mesures implementades, incloent-hi
discussions sobre recomanacions i justificacions científiques.
Oferir i promoure el suport psico-social a través de l’escola si és possible, tant
pel personal com per als alumnes.
Iniciar la difusió de les mesures a implementar el més aviat possible.

Llistat d’annexes
Annex 1. Mesures de protecció i prevenció
Annex 2. Pla de contingència
Annex 3. Pla de neteja, desinfecció i ventilació
Annex 4. Llistat de comprovació per a l’obertura diària de l’escola
Annex 5. Llistat de comprovació per a l’obertura de l’escola a l’inici de curs
Annex 6. Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies

Annex 1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE
CONTAGI
Tot el personal ha de conèixer les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ:
a) Reforç de conductes saludables.
L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges
relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats
de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:
Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al
colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20
segons de durada.
El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples
senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.
Utilització correcta de les mascaretes: nens de més de 5 anys si no es pot
garantir el distanciament físic.
És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de
seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament
físic i la utilització correcta de la mascareta.

b) Distanciament físic:
Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per
grups d’edat, en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions. El
personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes
distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte
escolar.
Espai.A l’aula, cada infant disposa d’un espai mínim de 4 m2. Això implica
mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones, superior al
recomanat. Per a facilitar aquest distanciament és imprescindible disminuir el
nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura
també ajudarà a la traçabilitat.
Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui possible. El professorat i la resta de
personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix. Així si
apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret serà limitat.
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i
desplaçaments per l’interior del centre.
c) Rentat de mans
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així
com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica
manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del
contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar
el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la
higiene de mans.
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després dels àpats
Abans i després d’anar al WC (infants continents)
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels
infants i dels propis
Abans i després d’acompanyar un infant al WC
Abans i després d’anar al WC
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
En punts estratègics (entrada aules,...) es col·locaran dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

d) Mascaretes
Segons l’OMS, la recomanació d ú
́ s de mascaretes està subjecte a les normes
establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions
serien les següents:
Indicada a partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada
Tipus de mascareta
Higiènica amb compliment norma UNE
Higiènica amb compliment norma UNE

e) VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
1. Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i
la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es
deixaran les finestres obertes.
2. Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Se
seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana.
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de
les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i
minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o
inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents
tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin,
especialment en aquells de màxima concurrència.
3. Neteja:
Es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui
l’etiqueta de cada producte.

PATI

Mesura de mitigació
(Què)

Responsable
(Qui)

Periodicitat
(Quan)

Indicacions específiques
(Com)
§ Indicar el sentit de la circulació (amb
senyals de trànsit, per exemple)
§ En paviment dur: senyalitzar amb cinta
adhesiva o adhesius de senyalització
divertits.
§ En paviment tou o exterior: utilitzar
senyalització de cintes, malles o pilones
provisionals.
§ Col·locar cartells de distanciament físic a
les zones de pas i exteriors
§ Organitzar els grups d’acord a la
disponibilitat d’espai
§ Considerar el suport de pares i mares per
organitzar l’accés i la sortida al centre

Senyalitzar circuits de
circulació per garantir
els 2m mínims

Direcció /
Personal
escolar

Previ a la tornada dels
alumnes

Entrades i sortides
esgraonades per evitar
concentració
d’alumnes

Personal
escolar

Ús de mascareta

Alumnes

§ Arribada i sortida a
l’escola
§ Sortida i entrada al
pati
§ Canvis de classe
(docents)
No indicada si el
distanciament físic i la
ventilació són
adequats

Ús de mascareta

Personal
escolar

Sempre

§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
§ Seguir les instruccions pel seu ús

Rentat de mans amb
aigua i sabó o solució
hidroalcohòlica

Tothom

§ Durant 20 segons i seguint les

Rentat de la tercera
mà

Tothom

§ Arribada i sortida a
l’escola
§ Sortida i entrada al
pati
§ Canvis de classe
(docents)
Abans de rentar-se les
mans

Assecat amb
tovalloleta de paper o
a l’aire uns segons

Tothom

Després de rentar les
mans

Cobrir-se la boca

Tothom

En tossir o esternudar

No tocar-se ulls, nas
boca
Mantenir portes i
finestres obertes de
zones de pas
Evitar l’ús de sistemes
de climatització

Tothom

Sempre

Personal
escolar

Sempre que sigui
possible

Personal
escolar

Sempre que sigui
possible

§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE

apropiat

instruccions

§ Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans
§ Desinfectar el telèfon mòbil amb una
tovalloleta mullada amb solució
hidroalcohòlica.
§ Llençar la tovalloleta a la paperera amb
tapa i pedal
§ Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans
§ Llençar la tovalloleta a la paperera
§ Col·locar paperera, amb tapa i pedal amb
bossa de brossa, al costat del punt de
rentat de mans
§ Tossir o esternudar al colze
§ En un mocador de paper d’un sol ús.
§ Llençar el mocador a la paperera amb
tapa i pedal
§ Col·locar cartells a les zones de pas i
exteriors
§ Mínim 1 hora abans d’utilitzar l’espai
§ Ventilar durant 10 minuts mínim sempre
que sigui possible
§ Assegurar que es desinfecten a diari si
són imprescindibles

AULA

Mesura de mitigació
(Què)
Respectar el nombre
màxim d’infants o
d’alumnes per grup
Mantenir 2 metres
mínim de distància
física

Respons
able
(Qui)
Direcció
/ Docent

Periodicitat
(Quan)

Indicacions específiques
(Com)

Sempre

§ Taula resum per etapa
educativa.Instruccions obertura centres
educatius

Tothom

Sempre

Minimitzar
moviments fora de
l’aula el màxim
possible

Tothom

Sempre

Ús de mascareta

Alumnes

Ús de mascareta

Personal
escolar

No indicada si el distanciament
físic i la ventilació són adequats
Sempre

§ Distribuir el mobiliari segons distàncies
§ Senyalitzar espais al terra
§ “Braços en creu” (sobretot a infantil i
preescolar)
§ Organitzar les activitats de manera que
només es desplaci el personal docent
§ Demanar permís per sortir de l’aula; el
docent mirarà que no hi hagi moviment
d’altres alumnes al passadís
§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
§ Seguir les instruccions pel seu ús

Rentat de mans amb
aigua i sabó o solució
hidroalcohòlica

Tothom

Rentat de la “tercera
mà” o telèfon mòbil

Tothom

Entrada i sortida de l’aula
Abans i després d’anar al WC
Abans i després de menjar
Després de mocar-se, tossir
o esternudar
§ Abans i després de posar la
mascareta
Abans de rentar-se les mans

Assecat amb
tovalloleta de paper
o a l’aire uns segons

Tothom

Després de rentar les mans

Cobrir-se la boca
amb el colze o un
mocador d’un sol ús

Tothom

En tossir o esternudar

No tocar-se ulls, nas,
boca
Desinfectar taules i
tapes dels llibres

Tothom

Sempre

Alumnes

Abans de sortir de l’aula
Mínim cada 2h

Evitar compartir
material

Alumnes

Sempre que sigui possible

Mantenir portes i
finestres obertes

Docents

Sempre que sigui possible

Evitar l’ús de
sistemes de
climatització

Docents

Sempre que sigui possible

apropiat

§
§
§
§

§ Durant 20 segons i seguint les

instruccions

§ Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans

§ Desinfectar el telèfon mòbil amb una
tovalloleta mullada amb solució
hidroalcohòlica.
§ Llençar la tovalloleta a la paperera amb
tapa i pedal
§ Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans
§ Llençar la tovalloleta a la paperera
§ Col·locar paperera, amb tapa i pedal amb
bossa de brossa, al costat del punt de
rentat de mans
§ Tossir o esternudar al colze
§ En un mocador de paper d’un sol ús.
§ Llençar el mocador a la paperera amb
tapa i pedal

§ Amb una tovalloleta mullada amb solució
hidroalcohòlica.
§ Llençar la tovalloleta a la paperera amb
tapa i pedal
§ No distribuir documents en paper
§ Si s’ha de compartir material, desinfectarlo entre usos
§ Mínim 2 hores abans d’ocupar l’aula
§ Ventilar durant 10 minuts mínim sempre
que sigui possible
§ Assegurar que es desinfecten a diari si són
imprescindibles

ZONES DE
CIRCULACIÓ

Mesura de mitigació
(Què)
Senyalitzar circuits de
circulació per garantir
els 2m mínims

Responsable
(Qui)
Direcció /
Personal
escolar

Periodicitat
(Quan)
Previ a la tornada
dels alumnes

§
§

§

§
Entrades i sortides
esgraonades per evitar
concentració
d’alumnes

Tothom

Ús de mascareta

Alumnes

Ús de mascareta

Personal
escolar

Rentat de mans amb
aigua i sabó o solució
hidroalcohòlica

Tothom

Rentat de la tercera
mà

Tothom

Assecat amb
tovalloleta de paper o
a l’aire uns segons

Tothom

Després de rentar les
mans

Cobrir-se la boca

Tothom

En tossir o
esternudar

No tocar-se ulls, nas,
boca
Mantenir portes i
finestres obertes de
zones de pas
Evitar l’ús de sistemes
de climatització

Tothom

Sempre

Personal
escolar

Sempre que sigui
possible

Personal
escolar

Sempre que sigui
possible

Indicacions específiques
(Com)
Indicar el sentit de la circulació (amb senyals
de trànsit, per exemple)
En paviment dur: senyalitzar amb cinta
adhesiva o adhesius de senyalització
divertits.
En paviment tou o exterior: utilitzar
senyalització de cintes, malles o pilones
provisionals.
Col·locar cartells de distanciament físic a les
zones de pas i exteriors
Organitzar els grups d’acord a la
disponibilitat d’espai
Considerar el suport de pares i mares per
organitzar l’accés i la sortida al centre

§ Arribada i sortida
a l’escola
§ Sortida i entrada
al pati
§ Canvis de classe
(docents)
No indicada si el
distanciament físic i
la ventilació són
adequats
Sempre

§

§ Arribada i sortida
a l’escola
§ Sortida i entrada
al pati
§ Canvis de classe
(docents)
Abans de rentar-se
les mans

§ Durant 20 segons i seguint les

§

§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE

§ Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
§ Seguir les instruccions pel seu ús

apropiat

instruccions

§ Col·locar cartells damunt del punt de rentat
de mans
§ Desinfectar el telèfon mòbil amb una
tovalloleta mullada amb solució
hidroalcohòlica.
§ Llençar la tovalloleta a la paperera amb tapa
i pedal
§ Col·locar cartells damunt del punt de rentat
de mans
§ Llençar la tovalloleta a la paperera
§ Col·locar paperera, amb tapa i pedal amb
bossa de brossa, al costat del punt de rentat
de mans
§ Tossir o esternudar al colze
§ En un mocador de paper d’un sol ús.
§ Llençar el mocador a la paperera amb tapa i
pedal
§ Col·locar cartells a les zones de pas i
exteriors
§ Mínim 1 hora abans d’utilitzar l’espai
§ Ventilar durant 10 minuts mínim 3 cops als
dia
§ Assegurar que es desinfecten a diari si són
imprescindibles

4. Desinfecció:
Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de
desinfectants, com poden ser:
Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé
posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels
lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de
lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i
s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol
etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua
(s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96o amb
2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)
Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual
que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua
oxigenada i 5 parts d'aigua.
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitza
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat
amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material
com a mínim 1 vegada al dia.
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més
contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà
ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del
seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
Interruptors i timbres (aparell electrònic).
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
Baranes i passamans, d’escales i ascensors.
Taules.
Cadires
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
Aixetes.
Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir
l’adequada higiene de mans en tot moment.
Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.

Annex 2. PLA DE CONTINGÈNCIA: PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ
D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries
vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser
necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al
centre:
Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
Avisar pares, mares o tutors.
Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
primària o pediatra.
Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
No assistir al centre
Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la
direcció del centre
Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels
seus possibles contactes. En cas de treballadors i treballadores de centres
d’altres titularitats, han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre
i del seu servei de prevenció.

Annex 3. Mesures específiques per al personal de neteja COVID-19

ACTIVITAT

Mesura de
mitigació
(Què)

Higiene d’entorn

Periodicitat

Indicacions específiques

(Quan)

(Com)

Neteja i
desinfecció de
terres

Mínim una
vegada al
dia

▪ Netejar primer amb aigua sabonosa
▪ Desinfectar amb solució de lleixiu al 0.1% i deixar
assecar durant 5 minuts
▪ Aplicar la tècnica del doble cubell per desinfectar

Netejar i
desinfectar punts
d’ús freqüent

Mínim una
vegada al
dia

Neteja i
desinfecció de
lavabos

Mínim una
vegada al
dia

Residus

Tractament de
residus sòlids

Mínim una
vegada al
dia

Ventilació

Mantenir portes i
finestres obertes

Durant tota
la neteja

▪ Manetes de porta i finestres, interruptors, endolls,
baranes, taules i cadires, equipament, papereres,
elements de joc infantil.
▪ Netejar amb aigua sabonosa si està visiblement brut
▪ Desinfectar amb un drap amb solució hidroalcohòlica o
lleixiu al 0.1% i deixar assecar mínim durant 5 minuts
▪ Utilitzar draps diferents per netejar i desinfectar
▪ Netejar primer amb aigua sabonosa
▪ Desinfectar amb solució de lleixiu al 0.1% i deixar
assecar durant 5 minuts
▪ Utilitzar draps diferents per netejar i desinfectar
▪ Utilitzar diferents cubells per mullar i escórrer
▪ Tancar bé les bosses de les papereres abans de
recollir-les
▪ Netejar i desinfectar les papereres un cop buides
abans de posar la bossa
▪ Agrupar totes les bosses en un únic punt abans de
llençar-les al contenidor i desinfectar aquest punt
després.
▪ Mínim 1 hora abans d’ocupar l’aula

Equipament de
Protecció Individual

Fi de jornada

Ús de
mascareta

Sempre

Ús de guants de
làtex

Durant tota
la neteja

Ús de guants de
goma

Per netejar
lavabos i
WC

Davantal plàstic

Per netejar
lavabos i
WC

Canviar-se de roba
i dutxar-se sempre
que sigui possible

En acabar
l’activitat

Mascareta higiènica amb compliment norma UNE
Seguir les instruccions pel seu ús apropiat
▪ Treure’ls de manera adequada i llençar-los a la
brossa seguidament
▪ Rentar-se les mans abans i després del seu ús
▪ Treure’ls de manera adequada
▪ Si són reutilitzables, desinfectar-los abans de treure’ls i
deixar assecar
▪ Rentar-se les mans abans i després del seu ús
▪ Treure’ls sense tocar la part exterior
▪ Si és reutilitzable, desinfectar-lo un cop tret i deixar
assecar
▪ Rentar-se les mans abans i després del posar-lo i
treure’l
▪ Treure’s la roba de feina i posar-la en una bossa de
plàstic tancada
▪ Rentar-la en arribar a casa, separada, entre 60º i 90ºC

Planificació
+ = ventilació
Abans
de
cada ús

Després
de cada
ús

ü = neteja i desinfecció

Diàriament ≥ 1
Setmanalment
vegada
al dia
ESPAIS COMUNS I
EQUIPAMENTS

Ventilació de
l’espai

+

Manetes i poms
de portes i
finestres

ü

Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors
Superfície de
taulells i
mostradors

ü

Cadires i bancs

ü

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina
Aixetes

ü

Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins
Telèfons i
comandaments
a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores

n = neteja
Comentaris

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

ü

ü
ü
ü
ü
ü

Especialment en les zones
que contacten
amb les mans

Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

MENJADOR

Superfícies on
es prepara el
menjar

ü

Plats, gots,
coberts...

ü
Amb aigua calenta:
rentats a elevada
temperatura.
Sense aigua calenta:
desinfecció en dilució de
lleixiu al 0,1 %.

ü

Fonts d’aigua
Taules, safates
de trona

ü
ü

Taulells

ü

ü
ü

Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos
Terra

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

+

Ventilació de
l’espai

ü

ü
ü

Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

LAVABOS
Ventilació
de l’espai

+

Rentamans

ü

Inodors

ü

Terra i
altres
superfícies
Cubells de
brossa,
compreses

ü
ü

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

Especialment després de
l’ús massiu (després del
pati, després de dinar) i
sempre al final de la
jornada.

Annex 4 Llista de comprovació per a l’obertura diària de l’escola
Acció
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant
un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de
sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors
ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

C

F

C

F

Annex 5. Llista de comprovació per a l’obertura de l’escola a l’inici de curs
Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant
les entrades i les sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari
epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació
a distància en cas d’un nou confinament?

Annex 6. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

